26. april 2019

Referat af generalforsamling afholdt 25. april 2019
1.
Jens Bjørn Andersen valgt som dirigent.
Generalforsamling lovligt indkaldt.
Nicolaj Christensen valgt som skribent.
Jakob Rasmussen valgt som stemmetæller.
2. Præsidentens beretning
(Beretningen kommer også på hjemmesiden).
God sæson, både med indhold udefra og indefra. Copenhagen Magic Cup var velafholdt, og det
gentages kommende sæson. Og DM og de årlige arrangementer på Bakken var velafholdt.
Malthe har været sendt til London og fået erfaring, og vi håber på flere unge udsendte i fremtiden.
Tak for sponsorstøtte til Pegani og Pjerrot Magic, der også har hjulpet på interessen blandt unge i
København.
Tak til Mads Fencker & Nicolai Christensen for læseklubben, til bidragsyderne ved selvdrevne
medlemsmøder, til Mikkel Falbe Spenner for hans arbejde med Oasen og til Jens Bjørn Andersen for
hans indsats med juniorerne.
Målet har været: Mest mulig magi for kontingentet.
Nordisk Magi Kongres (som altid giver underskud ca. 150.00,- kr.) blev overladt til Finland, da vi
ikke økonomi til at afholde en sådan .
Kun biblioteket halter fortsat lidt mht. arkivering.
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3. Regnskab
Udgifter steget af flere årsager. Flere arrangementer og flere internationale gæster, bl.a. pga.
samarbejde med Aarhus og Sønderborg om at deles om udgifter til seminarister. Gavekort som
præmier som efterspurgt ved sidste generalforsamling er indført med succes. Huslejestigning
eftersom nogle regninger har været sendt til MCD’s hidtil ubemærkede e-boks, så der er et efterslæb.
Investering i ny og forbedret hjemmeside. Cateringudgifter ifm. konkurrencer og seminarister.
Regnefejl i 2017 på 2017 kr., årstallet blev regnet med, men det er nu rettet.
Det ser godt ud, der er balance i regnskabet. Godkendt.
Vi vil gerne have en server med videoer, der kan tilgås fra hjemmesiden.
101 medlemmer, fremgang på +1.
4. Forslag
Lars Andersen: Rune Klan som æresmedlem. Støttes af bestyrelsen. Vedtaget.
5. Kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret 800 kr. om året. Vedtaget.
6. Valg af kasserer og tre bestyrelsesmedlemmer
Joachim Solberg på genvalg som kasserer. Genvalgt.
Nicolaj Christensen på genvalg. Genvalgt.
Mikkel Falbe Spenner på genvalg. Genvalgt.
Ledig post. Peter Frimand Rasmussen melder sig. Valgt.
Valg af suppleanter: Brian Christensen og Mads Fencker.
Valg af revisorer: Robert Mark og Michael Larsen.
7. Eventuelt
Ros fra Brian Christensen for bestyrelsens lydhørhed. Torben Østergård (Pjerrot Magic) takker
tilbage for bestyrelsens taknemlighed.

Magisk Cirkel Danmark
Ben Websters Vej 6, 3. tv.
1504 København K

E-mail mcd@magiskcirkel.dk
Danske Bank kontonummer 1551-3029581
CVR. Er 33032536

Mads Fencker spørger om bestyrelsens planer for genoplivelsen af biblioteket. Planen er at tillokke
de interesserede og få mere hjælp til projektet. Der er muligvis brug for indkaldelse til et egentligt
biblioteksmøde. For nærværende ingen lånemulighed, men drømmen er at gøre det muligt at se en
database på hjemmesiden. Mads Fencker foreslår, at titel og forfatternavn er de primære nødvendige
oplysninger, og at bl.a. forsidebilleder måske er at overkomplicere opgaven.
Der kommer biblioteksaftener igen i år.
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